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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az információs rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2010)0157 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0157),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
83. cikkének (1) bekezdésére alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0293/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. május 4-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi 
Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányelv célkitűzése, hogy közelítse 
a tagállamok büntető jogszabályait az 
információs rendszerek elleni támadások 
terén, és javítsa a tagállamok igazságügyi 
és egyéb hatóságai – beleértve a 
rendőrséget és egyéb bűnüldözési

(1) Az irányelv célkitűzése, hogy közelítse 
a tagállamok büntető jogszabályait az 
információs rendszerek elleni támadások 
terén, és javítsa a tagállamok igazságügyi 
és egyéb hatóságai – így a rendőrség és az
egyéb bűnüldözési szakszolgálatok –, 

                                               
1 HL C 218., 2011.7.23., 130. o.
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szakszolgálatokat – közötti 
együttműködést.

illetve az Unió szakosodott ügynökségei
közötti együttműködést.

Or. en

Indokolás

Az információs rendszerek elleni támadások transznacionális jellegéből adódóan fontos 
javítani a tagállamok, illetve az Európai Unió igazságügyi és rendőri hatóságai közötti 
együttműködést.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Növekvő veszélyt jelentenek az 
információs rendszerek elleni támadások, 
különösen a szervezett bűnözésből eredő 
fenyegetések eredményeképpen, és egyre 
nagyobb aggodalmat okoz a tagállamok és 
az Unió kritikus infrastruktúrájának részét 
képező információs rendszerek elleni 
terror- vagy politikai indíttatású támadások 
lehetősége. Ez veszélyezteti a 
biztonságosabb információs társadalom, 
valamint a szabadságon, a biztonságon és a 
jog érvényesülésén alapuló térség 
megvalósítását, ezért az Európai Unió 
szintjén kell fellépni ellene.

(2) Növekvő veszélyt jelentenek az 
információs rendszerek elleni támadások, 
különösen a szervezett bűnözésből eredő 
fenyegetések eredményeképpen, és egyre 
nagyobb aggodalmat okoz a tagállamok és 
az Unió kritikus infrastruktúrájának részét 
képező információs rendszerek elleni 
terror- vagy politikai indíttatású támadások 
lehetősége. A kritikus infrastruktúra elleni 
támadásoknak jelentős, határokon 
átnyúló hatásaik lehetnek, és 
megzavaratnak vagy tönkretehetnek olyan 
szolgáltatásokat, amelyek létfontosságúak 
az uniós polgárok biztonsága, egészsége, 
mobilitása, illetve társadalmi és gazdasági 
jóléte, valamint a közigazgatás megfelelő 
működése szempontjából, ilyenek például 
az erőművek, a közlekedési hálózatok és a 
kormányzati hálózatok. Ez veszélyezteti a 
biztonságosabb információs társadalom, 
valamint a szabadságon, a biztonságon és a 
jog érvényesülésén alapuló térség 
megvalósítását, ezért az Európai Unió 
szintjén kell fellépni ellene.

Or. en
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Indokolás

Fontos meghatározni az információs rendszerek – külünösen pedig a kritikus infrastruktúra –
elleni támadások lehetséges hatásait és nagyságrendjét. 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Míg az elkövető valódi 
személyazonosságának elrejtése és az 
ezáltal a személyazonosság jogos 
birtokosának okozott sérelem az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó büntetések 
meghatározásának fontos eleme, az 
Uniónak ugyanakkor horizontális eszközt 
kell kidolgoznia, amelynek hatálya átfogó 
módon kiterjed ezekre és az ezekhez 
kapcsolódó bűncselekményekre, és többek 
között foglalkozik a személyazonosság-
lopással, a névviselési joghoz való 
kapcsolódó összefüggésekkel és a 
fogyasztóvédelemmel.

Or. en

Indokolás

Az elkövető valódi személyazonosságának elrejtése és a személyazonosság jogos birtokosának 
okozott kár nem csupán az ezen irányelv hatálya alá tartozó bűncselekmények miatt 
kirovandó büntetések szempontjából fontos. Hosszú távon ezeket és az ezekhez kapcsolódó 
bűncselekményeket egy horizontális eszköznek kell kezelnie, amelynek hatóköre túlmutat az 
információs rendszerek elleni támadásokon.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Tanács 2008. november 27–28-i 
következtetése jelezte, hogy a 
tagállamokkal és a Bizottsággal közösen új 

(8) A Tanács 2008. november 27–28-i 
következtetése jelezte, hogy a 
tagállamokkal és a Bizottsággal közösen új 
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stratégiát kell kidolgozni, figyelembe véve 
az Európa Tanács számítógépes bűnözésről 
szóló 2001. évi egyezményét. Ez az 
egyezmény szolgál a számítástechnikai 
bűnözés, többek között az információs 
rendszerek ellentámadások leküzdésének 
jogi referenciakeretéül. Ez az irányelv az 
említett egyezményre épül.

stratégiát kell kidolgozni, figyelembe véve 
az Európa Tanács számítógépes bűnözésről 
szóló 2001. évi egyezményét. Ez az 
egyezmény szolgál a számítástechnikai 
bűnözés, többek között az információs 
rendszerek ellentámadások leküzdésének 
jogi referenciakeretéül. Ez az irányelv az 
említett egyezményre épül. Ezért fontos, 
hogy azok a tagállamok, amelyek még 
nem ratifikálták az Európa Tanács 
számítástechnikai bűnözésről szóló 
egyezményét, ezt mielőbb tegyék meg.

Or. en

Indokolás

Mivel a számítástechnikai bűnözésről szóló egyezmény a számítástechnikai bűnözés 
leküzdésének alapvető fontosságú nemzetközi jogi eszköze, ösztönözni kell azokat az 
államokat, amelyek még nem ratifikálták az egyezményt, hogy ezt az egységesség érdekében 
és politikai jelzés gyanánt tegyék meg.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Mivel a támadásokat a legkülönbözőbb 
módokon követik el, a hardverek és a 
szoftverek pedig gyorsan fejlődnek, ez az 
irányelv az „eszközök” fogalommal 
minden olyan eszközre utal, amelyet az 
ebben az irányelvben felsorolt 
bűncselekmények elkövetésére lehet 
használni. Ilyen eszközök például az 
informatikai támadások elkövetésére 
használt rosszindulatú számítógépes 
programok, köztük a botnetek.

(9) Mivel a támadásokat a legkülönbözőbb 
módokon követik el, a hardverek és a 
szoftverek pedig gyorsan fejlődnek, ez az 
irányelv az „eszközök” fogalommal 
minden olyan eszközre utal, amelyet az 
ebben az irányelvben felsorolt 
bűncselekmények elkövetésére lehet 
használni. Ilyen eszközök például az 
informatikai támadások elkövetésére 
használt rosszindulatú számítógépes 
programok, köztük a botnetek. Ezek az 
eszközök az információs rendszerek elleni 
támadások számos módjából csupán 
néhányra terjednek ki. Ennek 
megfelelően folytatni és fokozni kell az 
információs technikai infrastruktúrára, 
különösen a felhőalapú 
számítástechnikára vonatkozó uniós 
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stratégia kidolgozását, a műszaki 
szabványosítást és a közös jogi keretet is 
ideértve.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi műszaki fejlődésre való tekintettel alapvetően fontos a számítási felhő
megemlítése. További műszaki szabványosításra és a felhőalapú számítástechnikára 
vonatkozó, egységes európai jogi keretre van szükség. Ez növelné az EU csúcstechnológiát 
jelentő és biztonságos IT-struktúrák kialakítójaként és felhasználójaként betöltött szerepét.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Valamely, az ezen irányelvben 
meghatározott bűncselekmények 
bizonyítékainak eltávolítására alkalmas 
számítógépes program szándékos 
használatát vagy bűnsegélynek és a 
bűncselekményre való felbujtásnak, vagy 
különálló büntetőügyi tényállásnak kell 
tekinteni.

Or. en

Indokolás

Noha a bizonyíték eltávolítására alkalmas számítógépes program nem minősül az ezen 
irányelv 7. cikke értelmében vett eszköznek, alkalmazása az informatikai támadásokat segíti. 
A tagállamoknak ezért gondoskodniuk kell arról, hogy e programok alkalmazása vagy 
bűnsegélynek és a bűncselekményre való felbujtásnak, vagy saját büntetőjogi tényállásnak 
minsősüljön (ahogyan a bűnügyi nyomozás akadályozása is az).

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ez az irányelv nem kívánja (10) Ez az irányelv nem kívánja 
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büntetőjogi felelősség alá vonni azokat a 
cselekményeket, amelyeket nem jogsértő 
szándékkal követtek el, mint például az 
információs rendszerek jóváhagyott
tesztelése vagy védelme.

büntetőjogi felelősség alá vonni azokat a 
cselekményeket, amelyeket nem jogsértő 
szándékkal követtek el, mint például az 
információs rendszerek jogszerű tesztelése 
vagy védelme, illetve ha a valamely 
rendszerhez való hozzáférés 
engedélyezésének megtagadása 
önmagában joggal való visszaélésnek 
minősül.

Or. en

Indokolás

A „jóváhagyott tesztelés” fogalmat úgy is lehet értelmezni, mintha valamely saját információs 
rendszer biztonsági teszteléséhez hivatalos jóváhagyásra lenne szükség. Ez teljes egészében 
akadályozná a jogsértés szándékával nem járó öntesztek hatékonyságát és használhatóságát. 
Ezenfelül nem kell előírni büntetőjogi felelősséget abban az esetben, ha a valamely 
rendszerhez való hozzáférés korlátozása már önmagában jogellenes.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A számítástechnikai bűnözés elleni 
küzdelemre vonatkozó uniós politika 
létrehozása kapcsán a 2008. október 24-i, 
a 2008. november 27–28-i és a 2010. 
április 26-i tanácsi következtetések egyedi 
szerephez juttatták az Europolt e cél 
elérésének támogatása érdekében. E 
célból az Europol a nemzeti platformok 
metszéspontjaként olyan európai 
platformot hoz létre és működtet, 
amelynek rendeltetése többek között az 
interneten észlelt bűncselekményekre 
vonatkozó információk gyűjtése és egy 
helyre való összpontosítása.  E 
platformnak az elkövetőkre és az általuk 
alkalmazott módszerekre vonatkozó 
információt kell tartalmaznia. Ez az 
irányelv az Európai Rendőrségi Hivatal 
(EUROPOL) létrehozásáról szóló, 2009. 
április 6-i 2009/371/IB tanácsi 
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határozattal1, és különösen az V. 
fejezetben foglalt, a személyes adatok 
védelmére vonatkozó szabályokkal 
összhangban, valamint a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről 
szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB 
tanácsi kerethatározattal2 összhangban 
figyelembe veszi az Europol számára 
kijelölt feladatokat. 
______________________

1 HL L 121., 2009.5.15., 37. o.
2 HL L 350., 2008. 12.30., 60. o.

Or. en

Indokolás

Az információs rendszerek elleni támadások transznacionális jellegére, valamint az Europol 
koordinációs szerepére való tekintettel pontosan meg kell határozni az ügynökség 
számítástechnikai támadások területén játszandó szerepét. E tekintetben az Európai Tanács 
már érdemi iránymutatással szolgált, amit ezen irányelvben figyelembe kell venni.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A számítástechnikai bűnözés elleni 
hathatós fellépés érdekében fontos az 
információs rendszerek 
megbízhatóságának fokozása a 
támadásokkal szembeni hatékonyabb 
védelem révén. E tekintetben az 
információs rendszerek megfelelő 
védelmére vonatkozó minimumnormák 
kidolgozásának alapvető szerepet kell 
betöltenie. Az Unió és a tagállamok 
számítástechnikai bűnözés elleni fellépése 
ezért csak akkor járhat eredménnyel, ha 
ezen irányelvhez az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 67. cikk (3) 
bekezdésével és 84. cikkével összhangban 



PE476.089v01-00 12/27 PR\884601HU.doc

HU

elfogadott, az ezen bűncselekményekkel 
szembeni megelőző intézkedések 
kapcsolódnak. 

Or. en

Indokolás

Míg a büntetőjog a számítástechnikai bűnözés elleni fellépés fontos eleme, a támadás 
bekövetkezte után csak a legutolsó lépés. Az EU-nak ezért elsősorban a rendszereinek 
védelmére vonatkozóan kell fokoznia erőfeszítéseit, például az információs rendszerek 
megfelelő védelmére vonatkozó minimumnormák révén.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A tagállamoknak információs 
rendszereik és a bennük foglalt adatok 
védelmét a gondossági kötelezettség 
részének kell tekinteniük. Az ésszerűen 
feltárható fenyegetésekkel szemben 
ésszerű mértékű védelmet kell biztosítani. 
Az e védelemmel járó költségeknek és 
terheknek az érintetteknek okozható 
kárral arányosaknak kell lenniük.

Or. en

Indokolás

A tagállamok maguk is kezelnek fontos és érzékeny adatokat, például adózási vagy 
egészségbiztosítási információkat. Ezért gondossági kötelességük része, hogy ezen adatokat 
megvédjék a támadásokkal szemben.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
12 d preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12d) A tagállamoknak megfelelő 
lépéseket kell tenniük annak érdekében is, 
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hogy a joghatóságuk alá tartozó jogi 
személyeket a rájuk bízott személyes 
adatoknak az ezen irányelvben foglalt 
bűncselekményekkel szemben való 
védelmére kötelezzék. A jogi személyeknek 
az ésszerűen feltárható fenyegetésekkel 
szemben ésszerű mértékű védelmet kell 
biztosítaniuk. Az e védelemmel járó 
költségeknek és terheknek az 
érintetteknek okozható kárral 
arányosaknak kell lenniük. Amennyiben 
valamely jogi személy nyilvánvalóan 
elmulasztotta biztosítani a megfelelő 
szintű védelmet, és amennyiben az e 
mulasztás miatt bekövetkezett kár jelentős, 
a tagállamoknak biztosítaniuk kell annak 
lehetőségét, hogy e jogi személlyel 
szemben büntetőeljárás induljon.

Or. en

Indokolás

A személyes adatok kezelése révén a jogi személyek felelnek ezen adatoknak az ésszerűen 
feltárható fenyegetésekkel szembeni, megfelelő szintű védelméért. Amennyiben a védelem e 
szintjét elmulasztják biztosítani, a tagállamoknak biztosítaniuk kell annak lehetőségét, hogy e 
jogi személlyel szemben büntetőeljárás induljon.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
12 e preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12e) Ösztönözni és javítani kell a 
szolgáltatók, gyártók, bűnüldözési szervek 
és igazságszolgáltatási hatóságok közötti 
együttműködést is, a jogállamiság teljes 
mértékű tiszteletben tartása mellett, 
különösen a jogbiztonságot és a 
kiszámíthatóságot, valamint a 
gyanúsítottak és a vádlottak jogait –
például az ártatlanság vélelmét és a 
jogorvoslatot – tekintve. Ez többek között 
kiterjed a szolgáltatók által a jogellenes 
rendszerek vagy funkciók kiiktatásához 
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nyújtott segítségnyújtásra is.

Or. en

Indokolás

A magán- és az állami szektor közötti együttműködés alapvetően fontos a számítástechnikai 
támadások elleni hatékony fellépés szempontjából.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
12 f preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12f) A tagállamoknak a jogi személyek –
egyrészt például a szolgáltatók és gyártók, 
másrészt a bűnüldöző szervek és 
igazságszoltáltatási hatóságok – közötti 
önkéntes együttműködéstől függetlenül 
meg kell határozniuk azon eseteket, 
amelyekben az intézkedés elmulasztása 
önmagában bűncselekménynek 
minősülhet.

Or. en

Indokolás

Az együttműködés megtagadása vagy a bűnügyi nyomozás jogi személyek általi akadályozása 
igen kritikus szempont, és például az ezen irányelvben foglalt bűncselekményekhez nyújtott 
bűnsegélynek vagy azokra való felbujtásnak tekinthető.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállami jogszabályokban az 
információs rendszerek elleni támadások 
területére vonatkozó szabályozottság 
mértékében és módjában fennálló jelentős 
különbségek akadályozhatják a szervezett 
bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelmet, 

(13) A tagállami jogszabályokban az 
információs rendszerek elleni támadások 
területére vonatkozó szabályozottság 
mértékében és módjában fennálló jelentős 
különbségek akadályozhatják a szervezett 
bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelmet, 
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és megnehezíthetik a hatékony rendőrségi 
és igazságügyi együttműködést e területen.
A modern információs rendszerek 
transznacionális és határok nélküli 
jellegéből adódóan az ilyen rendszerek 
elleni támadások szintén határokon átnyúló 
természetűek, így hangsúlyozottan sürgős 
szükség van a büntető jogszabályok e 
területen történő közelítését célzó további 
intézkedésekre. Emellett az információs 
rendszerek elleni támadások miatt indított 
büntetőeljárások összehangolását 
megkönnyíti majd a joghatóság 
gyakorlásával kapcsolatos, 
büntetőeljárások során felmerülő 
összeütközések megelőzéséről és 
rendezéséről szóló 2009/948/IB tanácsi 
kerethatározat elfogadása.

és megnehezíthetik a hatékony rendőrségi 
és igazságügyi együttműködést e területen.
A modern információs rendszerek 
transznacionális és határok nélküli 
jellegéből adódóan az ilyen rendszerek 
elleni támadások szintén határokon átnyúló 
természetűek, így hangsúlyozottan sürgős 
szükség van a büntető jogszabályok e 
területen történő közelítését célzó további 
intézkedésekre. Emellett az információs 
rendszerek elleni támadások miatt indított 
büntetőeljárások összehangolását 
megkönnyíti majd a joghatóság 
gyakorlásával kapcsolatos, 
büntetőeljárások során felmerülő 
összeütközések megelőzéséről és 
rendezéséről szóló 2009/948/IB tanácsi 
kerethatározat megfelelő átültetése és 
alkalmazása.

Or. en

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A bűnüldözési szervek és az 
igazságszolgáltatási hatóságok közötti, 
uniós szintű együttműködés fokozása a 
számítástechnikai bűnözés elleni hatékony 
fellépés szempontjából elengedhetetlen. 
Ezzel összefüggésben a Bizottságnak és a 
tagállamoknak fokozniuk kell 
erőfeszítéseiket a bűnüldöző szerveknek és 
igazságszolgáltatási hatóságoknak 
nyújtott megfelelő képzés tekintetében, a 
számítástechnikai bűnözéssel kapcsolatos 
ismeretek bővítése, valamint az 
együttműködés és a bevált gyakorlatok 
cseréjének ösztönzése révén, például az 
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Európai Igazságügyi Hálózaton keresztül, 
az Europol, az Eurojust és az Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség segítségével.

Or. en

Indokolás

A számítástechnikai bűnözők bíróság elé állításában érintett szereplők megfelelő képzése 
létfontosságú a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelemben. Uniós szinten továbbá már 
rendelkezünk az ezen együttműködés és képzés javítására szolgáló eszközökkel.  Ez annál is 
fontosabb, mivel a rendőrségi és igazságszolgáltatási testületek a bűncselekményeket eltérő 
módon minősítő és meghatározó jogi rendszerekkel találkoznak. A kölcsönös megértés ezért 
létfontosságú.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) E képzésnek és 
információmegosztásnak fel kell hívnia a 
figyelmet a nemzeti jogi rendszerek közötti 
eltérésekre és azokra a büntetőeljárások 
során tapasztalt problémákra, amelyek 
abból következnek, hogy a különböző 
nemzeti rendelkezések a bűncselekmény 
súlyossága – így a károkozás mértéke –
tekintetében eltérőek, illetve hogy a 
nemzeti bűnüldözési szervek közötti 
hatáskörmegosztás is különbözik.

Or. en

Indokolás

A számítástechnikai támadásokkal kapcsolatos büntetőeljárás során a rendőrségi és 
igazságszolgáltatási testületek a bűncselekményeket eltérő módon minősítő és meghatározó 
jogi rendszerekkel találkoznak. A kölcsönös megértés ezért létfontosságú.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – d pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) „jogosulatlanul”: olyan módon történő 
hozzáférés vagy beavatkozás a rendszerbe, 
amelyet a rendszernek vagy a rendszer 
részének tulajdonosa vagy egyéb jogosultja 
nem engedélyezett, vagy amelyet a nemzeti 
jogszabályok nem tesznek lehetővé.

(d) „jogosulatlanul”: olyan módon történő 
hozzáférés, használat vagy beavatkozás a 
rendszerbe, amelyet a rendszernek vagy a 
rendszer részének tulajdonosa vagy egyéb 
jogosultja nem engedélyezett, vagy 
amelyet a nemzeti jogszabályok nem 
tesznek lehetővé, amennyiben ezen 
engedély megtagadása önmagában nem 
jelent joggal való visszaélést;

Or. en

Indokolás

Az információ szabad áramlását nem szabad olyan módon korlátozni, hogy valamely engedély 
megtagadása valamely más jogot – például a tájékoztatáshoz való jogot – sértse. Az engedély 
megtagadása ezért önmagában is a jogokkal való visszaélésnek minősülhet.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – d a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) „kisebb jelentőségű eset”: olyan eset, 
amikor az általa a köz- vagy magánérdek 
számára – például egy információs 
rendszer vagy bizonyos számítógépes 
adatok integritásában, egy személy 
integritásában, jogai vagy egyéb 
érdekeiben – okozott kár és/vagy jelentett 
kockázat jelentéktelen, vagy az eset a 
jellegéből adódóan nem teszi szükségessé 
a jogi határokon belüli büntetőjogi 
szankciók kiszabását vagy a büntetőjogi 
felelősség alá vonást;

Or. en
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Indokolás

A „kisebb jelentőségű esetek” a bűncselekmény minősítésének meghatározásakor ezen 
irányelv lényeges elemei. A jogbiztonság érdekében e fogalmat meg kell határoznunk.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – d b pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) „létfontosságú infrastruktúrához 
kapcsolódó információs rendszerek”: 
olyan infrastruktúra-elemek információs 
rendszerei, amelyek elengedhetetlenek a 
létfontosságú társadalmi feladatok 
ellátásához, ideértve az egészségügyet, a 
biztonságot, valamint az emberek 
gazdasági és társadalmi jólétét is, és 
amelyeknek megzavarása vagy 
megsemmisítése e feladatok folyamatos 
ellátásának hiánya miatt jelentős 
következményekkel járna valamely 
tagállamban;

Or. en

Indokolás

A jobiztonság érdekében a „létfontosságú infrastruktúrához kapcsolódó információs 
rendszerek” fogalmat egyértelműbbé kell tenni. A Bizottság zöld könyve (COM(2005)576) és 
a létfontosságú infrastruktúra védelméről szóló közleményei (COM(2011)163 és 
COM(2009)149) ehhez értékes hozzájárulással szolgálnak.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
3. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
valamely információs rendszerhez vagy 
annak egy részéhez való szándékos 
jogosulatlan hozzáférés legalább a 

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a
szándékos, jogosulatlan hozzáférés – azaz 
a valamely információs rendszerbe vagy 
annak egy részébe való belépés – legalább 
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jelentősebb esetekben bűncselekménynek 
minősüljön.

a jelentősebb esetekben bűncselekménynek 
minősüljön.
Minden tagállam határozhat úgy, hogy az
(1) bekezdésben említett magatartás csak 
akkor minősüljön bűncselekménynek, ha 
azt valamely biztonsági intézkedés 
megsértése által követték el.

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság érdekében a „hozzáférés” fogalmát meg kell határozni. A jogosulatlan 
hozzáférés ezenfelül a biztonsági intézkedések megszegését is feltételezi. Máskülönben például 
a nyitott wifi-hálózathoz való jogosulatlan hozzáférés is bűncselekménynek minősülhetne.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
6. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák az információs 
rendszeren belülre, kívülre vagy azon belül 
továbbított, nem nyilvános adatok – többek 
között az információs rendszerekből 
érkező, ilyen adatokat hordozó 
elektromágneses sugárzás – szándékos,
technikai eszközökkel szándékosan 
elkövetett jogtalan megszerzésének a 
bűncselekménnyé nyilvánításához 
szükséges intézkedéseket.

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
információs rendszeren belülre, kívülre 
vagy azon belül továbbított, nem nyilvános 
adatok – többek között az információs 
rendszerekből érkező, ilyen adatokat 
hordozó elektromágneses sugárzás –
technikai eszközökkel szándékosan és 
jogosulatlanul elkövetett megszerzése 
legalább a nem kisebb jelentőségű 
esetekben bűncselekménynek minősüljön.
Az adatok technikai eszközökkel való 
megszerzése a kommunikáció tartalmának 
lehallgatását, nyomon követését vagy 
megfigyelését, az adatok közvetlenül, az 
információs rendszerhez való hozzáférés 
és a rendszer használata által történő, 
illetve közvetetten, elektronikus 
megfigyelő vagy lehallgató eszközök révén 
történő megszerzését jelenti. Az adatok 
megszerzéséhez rögzítés is kapcsolódhat.
Technikai eszközök alatt az átviteli 
vonalhoz csatlakoztatott technikai 
berendezések, valamint a drótnélküli 
kommunikáció befogására és rögzítésére 
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szolgáló berendezések értendők, a 
szoftverek, jelszavak és kódok használatát 
is beleértve.

Or. en

Indokolás

A 3. és 5. cikkel összhangban e cikk sem minősítheti bűncselekménynek a kisebb jelentőségű 
eseteket. Ezenfelül meg kell határozni „az adatok megszerzése” kifejezést. A 
számítástechnikai bűnözésről szóló egyezmény indokolásának (53) bekezdése ehhez értékes 
hozzájárulással szolgál. A jobiztonság érdekében a „technikai eszközök” fogalmat 
egyértelműbbé kell tenni. A számítástechnikai bűnözésről szóló egyezmény indokolása (53) 
bekezdésének második része ehhez hasznos meghatározással szolgál.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
7. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák azokat az 
intézkedéseket, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy az alábbiak szándékos 
és jogtalan előállítása, árusítása, 
használatra történő beszerzése, behozatala,
birtoklása, forgalomba hozatala vagy 
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele 
bűncselekménynek minősüljön, 
amennyiben erre a 3–6. cikkben említett 
bűncselekmények elkövetése céljából kerül 
sor:

A tagállamok meghozzák azokat az 
intézkedéseket, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy az alábbiak szándékos 
és jogtalan előállítása, árusítása, 
használatra történő beszerzése, behozatala, 
forgalomba hozatala vagy egyéb módon 
történő hozzáférhetővé tétele 
bűncselekménynek minősüljön, 
amennyiben erre egyértelműen a 3–6. 
cikkben említett bűncselekmények 
elkövetése céljából kerül sor:

Or. en

Indokolás

A programok kettős – azaz jogszerű, illetve jogsértő célt szolgáló – felhasználásának 
lehetőségére való tekintettel az eszköz birtoklását önmagában nem szabad büntetendőnek 
tekinteni. Emellett az e cikkben meghatározott tevékenységek célja csak akkor lehet 
büntetendő, ha az egyértelműen bűncselekmény elkövetésére irányul.
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – a pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan eszközök, beleértve a
számítógépes programokat is, amelyek
elsősorban a 3–6. cikkben említett bármely 
bűncselekmény elkövetésére készültek 
vagy lettek átalakítva;

a) olyan számítógépes programok, 
amelyek egyértelműen a 3–6. cikkben 
említett bármely bűncselekmény 
elkövetésére készültek vagy lettek 
átalakítva;

Or. en

Indokolás

Az „eszköz” jogi bizonytalanságot teremt, és például egyszerű hardvertermékként – például 
számítógépként vagy kameraként – is értelmezhető. Ezért e fogalmat törölni kell. Emellett az 
„elsősorban” kitétel nem kellően világos, és az „egyértelműen” szóval pontosítható.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – cím

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Felbujtás, bűnsegély és kísérlet Felbujtás, bűnsegély és bűnpártolás, illetve 
bűncselekmény elkövetésének kísérlete

Or. en

Indokolás

Nyelvi helyesbítés.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 3–7. 
cikkben említett bármely bűncselekményre
való felbujtás, az abban való bűnrészesség, 

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
elkövetésére való felbujtás, a bűnsegély, 
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valamint a bűnpártolás bűncselekménynek 
minősüljön.

valamint a bűnpártolás bűncselekménynek 
minősüljön.

Or. en

Indokolás

Nyelvi helyesbítések

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
8. cikkben említett bűncselekményeket 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
büntetőjogi szankciókkal sújtsák.

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
8. cikkben említett bűncselekményeket 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
büntetőjogi szankciókkal sújtsák.

Or. en

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekményekért 
járó szabadságvesztés maximális 
időtartama legalább öt év legyen, 
amennyiben azokat a 2008/841/IB 
kerethatározat meghatározása szerint 
bűnszervezetben követték el.

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 4–
7. cikkben említett bűncselekményekért 
járó szabadságvesztés maximális 
időtartama legalább öt év legyen, 
amennyiben azokat a 2008/841/IB 
kerethatározat meghatározása szerint 
bűnszervezetben követték el. Ezen 
esetekben a kerethatározatban 
meghatározott büntetések nem 
alkalmazandók.
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Or. en

Indokolás

A 2008/841/IB kerethatározat 3. cikke 2-től 5 évig terjedő szabadságvesztést ír elő 
büntetésként a bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények esetében, míg e javaslat 10. cikke 
maximális büntetésként legalább 5 év szabadságvesztést ír elő. A jogbiztonság érdekében 
ezért tisztázni kell, hogy a bűnszervezetben elkövetett számítástechnikai bűncselekmény 
esetében mely szintű büntetést kell alkalmazni.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok meghozzák az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 3–6. 
cikkben említett bűncselekményekért járó 
szabadságvesztés maximális időtartama 
legalább öt év legyen, amennyiben azokat 
olyan eszközök felhasználásával követték 
el, amelyek jelentős számú információs 
rendszert érintő, vagy például a 
megszakadó rendszerszolgáltatásokból, a 
költségekből és a személyes adatok 
elvesztéséből kifolyólag tetemes kárt 
okozó támadások indítására alkalmasak.

2. A tagállamok meghozzák az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 4–6. 
cikkben említett bűncselekményekért járó 
szabadságvesztés maximális időtartama 
legalább öt év legyen, amennyiben azokat 
olyan eszközök felhasználásával követték 
el, amelyek jelentős számú információs 
rendszert érintő, vagy például a 
megszakadó rendszerszolgáltatásokból, a 
költségekből és a személyes vagy 
különleges adatok elvesztéséből kifolyólag 
tetemes kárt okozó támadások indítására 
alkalmasak, vagy ha a bűncselekményeket 
létfontosságú infrastruktúrához 
kapcsolódó információs rendszer ellen 
követték el.

Or. en

Indokolás

A 4–6. cikk különösen súlyos, tetemes kárt okozó, nagyszabású vagy létfontosságú 
infrastruktúrához kapcsolódó információs rendszer ellen elkövetett bűncselekményekre 
vonatkozik.
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Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – cím

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Információcsere Információcsere és együttműködés

Or. en

Indokolás

E cikk hatályának a következő módosításokkal összhangban az együttműködésre is ki kell 
terjednie. E célból a cikk címét is ki kell igazítani.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok igénybe veszik a 3–8. 
cikkben említett bűncselekményekre 
vonatkozó információk cseréjének céljából 
és az adatvédelmi szabályokkal 
összhangban, a meglévő, a hét minden 
napjának 24 órájában rendelkezésre álló 
operatív kapcsolattartó hálózatot. A 
tagállamoknak továbbá olyan eljárásokat 
kell biztosítaniuk, amelyek segítségével 
legfeljebb nyolc órán belül válaszolni 
tudnak a sürgős kérésekre. A válasznak 
tartalmaznia kell legalább azt, hogy tudják-
e teljesíteni a segítségkérést, és ha igen, 
milyen formában, illetve mikor.

1. A tagállamok igénybe veszik a 3–8. 
cikkben említett bűncselekményekre 
vonatkozó információk cseréjének céljából 
és az adatvédelmi szabályokkal 
összhangban, a meglévő, a hét minden 
napjának 24 órájában rendelkezésre álló 
operatív kapcsolattartó hálózatot. A 
tagállamok biztosítják olyan eljárások 
működését is, amelyek lehetővé teszik, 
hogy sürgős kérés esetén legfeljebb 8 órán 
belül jelezni tudják, hogy teljesítik-e a 
segítségkérést, valamint hogy ezt milyen 
formában és várhatóan mikor teszik. Ez az 
információmegosztás nem érinti a 
tagállamoknak a bizonyítékok gyűjtésére 
vagy elfogadhatóságára vonatkozó 
nemzeti szabályait ezen információ 
későbbi büntetőeljárások során való 
felhasználása tekintetében.

Or. en

Indokolás

Míg a gyors információmegosztás és a kölcsönös segítségnyújtás lényeges eszköze a 
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határokon átnyúló számítástechnikai támgatások elleni közös fellépésnek, e szabályok nem 
érintik a bizonyítékok esetleges későbbi büntetőeljárások során való felhasználhatóságát.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok a 3–8. cikkben 
meghatározott bűncselekményekkel 
kapcsolatos információk megosztása 
érdekében az adatvédelmi szabályokkal 
összhangban együttműködési és 
partnerségi hálózatokat alakítanak ki a 
szolgáltatókkal és gyártókkal.

Or. en

Indokolás

A hatóságok közötti együttműködés mellett alapvetően fontos a magánszektor és a 
közhatóságok közötti együttműködés fokozása is a számítástechnikai támadások elleni 
hatékony fellépés, valamint a nyilvános és a magánhálózatok ellenálló képességének növelése 
érdekében.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok továbbítják a Bizottsághoz
az e cikknek megfelelően gyűjtött adatokat.
Biztosítják továbbá a statisztikai jelentések 
egységes áttekintésének a közzétételét.

3. A tagállamok a hálózat- és 
információbiztonság állapotának 
felmérése érdekében az e cikknek 
megfelelően gyűjtött adatokat továbbítják 
a Bizottsághoz és az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökségnek az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004.
március 10-i 460/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel1

összhangban.

A tagállamok a számítástechnikai 
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bűnözéssel kapcsolatos 
fenyegetésértékelésnek és stratégiai 
elemzéseknek a 2009/371/IB tanácsi 
határozattal összhangban való elvégzése 
céljából az elkövetők által alkalmazott 
módszerekre vonatkozó statisztikai 
adatokat és egyéb rendelkezésre álló 
adatokat továbbítják az Europolnak is.
A Bizottság a tagállamokkal együtt 
gondoskodik statisztikai jelentéseik 
konszolidált felülvizsgálatának 
közzétételéről.
______________
1 HL L 77., 13.03.04, 1. o.

Or. en

Indokolás

Az információs rendszerek elleni támadások transznacionális jellegére és azoknak az Unió 
egészében kifejtett esetleges hatásaira tekintettel a vonatkozó adatok értékelésébe jobban be 
kell vonni az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséget és az Europolt. Az 
Európai Tanács által adott iránymutatással összhangban az Europolnak meg kell kapnia 
feladatainak elvégzése céljából különösen az elkövetők által alkalmazott módszerekre 
vonatkozó adatokat.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság az ezen irányelv tagállami 
alkalmazásáról – az esetleges javaslatokat 
is tartalmazó – jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak [AZ 
ELFOGADÁSTÓL SZÁMÍTOTT NÉGY 
ÉV] elteltével és azt követően 
háromévente.

1. A Bizottság az ezen irányelv tagállami 
alkalmazásáról – az esetleges javaslatokat 
is tartalmazó – jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak [AZ 
ELFOGADÁSTÓL SZÁMÍTOTT NÉGY 
ÉV] elteltével és azt követően 
háromévente. A felülvizsgálat során a 
Bizottság figyelembe veszi továbbá a 
számítástechnikai bűnözés területére 
vonatkozó technikai és jogi fejleményeket, 
különösen ezen irányelv hatályára való 
tekintettel.
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Or. en

Indokolás

A számítástechnikai technológia gyors fejlődésére való tekintettel rendszeresen felül kell 
vizsgálni, hogy ezen irányelv szabályozási tartalma lefedi-e az aktuális technikai 
lehetőségeket, valamint hogy a jogi keret uniós szintű változása befolyásolja-e e ezen irányelv 
hatályát, például a felhőalapú informatikára vonatkozó jövőbeli uniós politikára való 
tekintettel.


